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OFIC:

INÍCIO DA APÓLICE:
PERÍODO APÓLICE/ATA:

FORMA DE PAGAMENTO:
FORMA DE COBRANÇA:

AGENTE:
LOJA GESTORA:

PREÇO (PRÉMIO) /ATA:

PRÓX. RENOVAÇÃO:
A

DADOS GERAIS DA APÓLICE

21/04/2021 às 00:00
21/04/2021 21/04/2022
21/04/2022
Anual Por Banco
Débito Automático Em Conta
59,00 Euro

TOMADOR

JOANA WIRACHMAN UNIPESSOAL LDA

URB MOINHOS DO ARADE
RUA DOS PADEIROS LOTE 19
PORTIMAO
8500-454 PORTIMAO
PORTUGAL 6122

34420
Portimão - Delegado

5207N2021000806365

ÍT'ÈNÇ45Â(&DÈ53Î

MORADA DE REFERÊNCIA:
TELEMÓVEL:
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA APÓLICE:

E-MAIL:

OUTROS DADOS DO TOMADOR

joanawirachman@athomeivs.com
961780635

NPC: 515128562

Correio Eletrónico
NIB: 0035 0648 00071718930 83

Esta apólice é contratada com a MAPFRE - Seguros Gerais, S.A. e regula-se pelas Condições Gerais modelo nº 60020090700 (que pode
consultar em mapfre.pt/areaclientes), pelas presentes Condições Particulares e pelas Condições Especiais e Cláusulas Particulares aqui
mencionadas.

MOTIVO DA ATA 

Emissão De Apólice

Na MAPFRE orgulhamo-nos de estabelecer uma relação de confiança com os
nossos Clientes e Parceiros, com o compromisso de melhorar constantemente o
serviço que prestamos.

Se detetar alguma incorreção no seu seguro
Informe-nos, por escrito, no prazo máximo de 30 dias após a receção deste
documento (Decreto-Lei 72/2008, art. 35.º, de 16 de abril).

Entrega das Condições Gerais
Conforme acordado entregamos-lhe as Condições Gerais do seu seguro em
mapfre.pt/areaclientes, as quais pode descarregar após o preenchimento dos
dados. Caso não consiga aceder a esta página, contacte-nos.

Como contactar a MAPFRE
Ligue para 210 739 283 (das 09H00 às 19H00, dias úteis), ou vá a mapfre.pt e
clique em Contactos. Também pode falar com o seu mediador ou dirigir-se a
qualquer uma das nossas lojas.

Conheça todas as soluções e serviços que temos ao seu dispor em mapfre.pt.

A seguradora global de confiança.
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DADOS DOS SEGURADOS

NOME:
MORADA: LOCALIDADE:

Joana Wirachman Unipessoal Lda NPC 515128562
URB MOINHOS DO ARADE PORTIMAO

PRODUTO E MODALIDADE

Rc Empresas

DECLARAÇÕES

Apólice subscrita com base em questionário de risco: Não
O Tomador declara que não teve apólice anterior para o mesmo risco.

CLÁUSULAS APLICÁVEIS A ESTA APÓLICE

CX888 Tratamento de Dados Pessoais

CE - Condição Especial anexa às Condições Gerais ou às Condições Particulares
CL - Cláusula anexa às Condições Gerais ou às Condições Particulares
CP - Cláusula Particular anexa às Condições Gerais
CX - Cláusula anexa às Condições Particulares
C - Cláusula Particular de Inclusão ou Exclusão
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RISCO: 1

DADOS GERAIS DO RISCO

PERÍODO DA ATA (RISCO):
PRÉMIO INICIAL / ATA:

21/04/2021 A 21/04/2022
53,00 Euro

ATIVIDADE SEGURA:
Base de Cálculo:

Taxa comercial de ajuste sobre base de cálculo:

DADOS DO OBJETO SEGURO

PRODUTOS SEGUROS:

Valor estimado para o período:
% de faturação especial declarada:

ALOJAMENTO MOBILADO PARA TURISTAS
NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL
NÃO APLICÁVEL

NÃO CONTRATADO
LOCAIS DE RISCO:  LOMBADA BOLIQUEIME, CASA ESCONDIDA  LICENCA EM EMISSÃO   - 8100-094 TENOCA

CARACTERÍSTICAS DO RISCO
Número de funcionários:

Incluí transporte: Sem dados

Aloj Local 75.000 Rc + Ap Al

COBERTURAS, CONDIÇÕES ESPECIAIS, VALORES SEGUROS E FRANQUIAS

CAPITAL

Responsabilidade Civil Exploração 75.000,00

     Tipo de Limite de Indemnização: POR SINISTRO E ANUIDADE

     Franquia Dinâmica

Valores em Euro

OUTRAS CLÁUSULAS APLICÁVEIS AO RISCO

CX000 Exclusão de Danos Ambientais
CX192 Hierarquia das Condições da Apólice
CX603 Redução Automática do Capital Seguro
CX642 Responsabilidade Civil Exploração - Titular de Alojamento Local
CX643 Franquia Dinâmica
CX995 Cláusula de Exclusão e Limitação de Sanções

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Este Seguro Tem Por Base O Seguinte Numero De Utentes: 5
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CLÁUSULAS ANEXAS
CX000 - Exclusão de Danos Ambientais 

Cláusula Particular

Salvo convenção em contrário, para além das exclusões constantes nas Condições Gerais,
Especiais e Particulares da apólice, consideram-se excluídos os danos causados ao ambiente, ao
ecossistema e à biodiversidade, nos termos definidos na Diretiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004 e no respetivo diploma nacional, e demais
legislação aplicável, que estiver em vigor e que tenha procedido à transposição da legislação
comunitária.

CX888 - Tratamento de Dados Pessoais

O tomador do seguro foi informado e consentiu expressamente o tratamento dos dados fornecidos voluntariamente no
processo de contratação do seguro, assim como todos os dados que sejam fornecidos à MAPFRE Seguros Gerais, S.A,
diretamente ou através do seu mediador, e dos que se obtenham mediante gravação de conversas telefónicas ou como
consequência da sua navegação por páginas web de Internet ou outro meio, com finalidade de desenvolvimento do
contrato ou de consulta, solicitação ou contratação de qualquer serviço ou produto, mesmo após a cessação da relação
pré-contratual ou contratual, incluindo, eventualmente, as comunicações ou as transferências internacionais dos dados
que possam ser realizadas, para as finalidades referidas na Informação Adicional sobre Proteção de Dados constante
nas Condições Gerais da apólice  e em https://www.mapfre.pt/seguros-pt/protecao-dados/.

O tomador do seguro também consentiu a gravação das conversas telefónicas tidas com a MAPFRE Seguros Gerais,
S.A no âmbito do contrato de seguro.

A MAPFRE Seguros Gerais, S.A poderá consultar os seus dados em ficheiros sobre cumprimento e incumprimento de
obrigações pecuniárias.

Se os dados fornecidos se referirem a terceiros ou a pessoas singulares diferentes do tomador do seguro, este garantiu
ter obtido e contar com o consentimento prévio daqueles para a comunicação dos seus dados e tê-los informado,
previamente à sua inclusão no contrato, das finalidades do tratamento, comunicações e demais termos previstos no
mesmo e na Informação Adicional sobre Proteção  de Dados.

O tomador do seguro declarou que tem mais de dezoito anos. Do mesmo modo, caso os dados fornecidos pertençam a
menores de idade, na qualidade de pai/mãe ou tutor do menor autorizou expressamente o tratamento dos referidos
dados, incluindo, eventualmente, os de saúde, para a gestão das finalidades referidas na Informação Adicional sobre
Proteção de Dados constante nas Condições Gerais e em  https://www.mapfre.pt/seguros-pt/protecao-dados/.

O tomador do seguro garantiu a exatidão e veracidade dos dados pessoais fornecidos, comprometendo-se a mantê-los
devidamente atualizados e a comunicar à MAPFRE Seguros  Gerais, S.A qualquer alteração dos mesmos.

Informação básica sobre proteção de  dados:

Responsável: MAPFRE Seguros Gerais, S.A

Finalidades: Gestão do contrato de seguro, elaboração de perfis para a execução adequada do contrato de seguro,
manutenção e gestão integral e centralizada da sua relação com o Grupo MAPFRE e envio de informações e
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CLÁUSULAS ANEXAS
publicidade sobre ofertas de produtos e  serviços do Grupo MAPFRE.

Legitimidade: Execução do contrato.

Destinatários: Poderão ser comunicados dados a terceiros e/ou ser realizadas transferências de dados para países
terceiros nos termos indicados na  Informação Adicional sobre Proteção de Dados.

Direitos: Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, supressão, limitação, oposição e portabilidade,
constantes na Informação  Adicional sobre Proteção de Dados.

Informação Adicional:Poderá consultar a Informação Adicional sobre Proteção de Dados nas Condições Gerais ou
em  https://www.mapfre.pt/seguros-pt/protecao-dados/.

Consentimento de Oferta de Produtos e  Serviços:

No caso de ter autorizado o tratamento e comunicação dos dados de carácter pessoal por parte da MAPFRE Seguros
Gerais, S.A para o envio de informações e publicidade sobre ofertas comerciais de produtos e serviços da MAPFRE
Seguros Gerais, S.A, das diversas entidades do Grupo MAPFRE, assim como de terceiras entidades com as quais
qualquer empresa do Grupo MAPFRE tenha celebrado acordos de colaboração, poderemos informá-lo sobre
descontos e promoções.

Consentimento de Oferta de Produtos e Serviços -  Finalidades Não Comerciais:

No caso de ter autorizado o tratamento e comunicação dos dados de carácter pessoal por parte da MAPFRE Seguros
Gerais, S.A para o envio de informações e conteúdos sobre a entidade e respetivos serviços gratuitos da MAPFRE
Seguros Gerais, S.A, das diversas entidades do Grupo MAPFRE, assim como de terceiras entidades com as quais
qualquer empresa do Grupo MAPFRE tenha celebrado acordos de colaboração, poderemos informá-lo sobre
conteúdos não comerciais, ofertas, brindes e outras vantagens associadas aos planos de fidelização do Grupo
MAPFRE.

De qualquer forma, o consentimento para o tratamento dos seus dados para estas duas finalidades tem carácter
revogável, podendo retirar em qualquer momento o consentimento prestado ou exercer qualquer um dos direitos
referidos na forma indicada na Informação Adicional sobre Proteção de Dados, constante nas Condições Gerais da
apólice e em  https://www.mapfre.pt/seguros-pt/protecao-dados/.

CX192 - Hierarquia das Condições da Apólice 

Cláusula Particular

O disposto nas Condições Particulares e nas Condições Especiais aplicáveis à presente apólice,
prevalece sobre o disposto nas Condições Gerais da apólice, considerando-se estas últimas
derrogadas, ampliadas ou restringidas relativamente a todas as disposições contrárias e/ou
divergentes.

CX603 - Redução Automática do Capital Seguro

Salvo convenção em contrário, após a ocorrência de um sinistro, o capital seguro fica, até ao
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CLÁUSULAS ANEXAS
vencimento do contrato, automaticamente reduzido do montante correspondente ao valor da
indemnização atribuída, sem que haja lugar a estorno de prémio, a não ser que o tomador do
seguro solicite à MAPFRE e esta aceite, a reconstituição do capital seguro, mediante o pagamento
do prémio complementar correspondente.

CX642 - Responsabilidade Civil Exploração - Titular de  Alojamento Local

Condição Especial

Artigo 1.º - Âmbito da Garantia

O presente contrato garante, até ao limite de capital estabelecido nas Condições Particulares, as
indemnizações que sejam exigíveis ao segurado, na qualidade de titular da exploração do estabelecimento de
alojamento local identificado nas Condições Particulares, com fundamento em responsabilidade civil extracontratual por
danos patrimoniais e/ou não patrimoniais, resultantes de lesões corporais e/ou materiais, causados a terceiros,
incluindo hóspedes, no exercício da atividade de prestação de serviços de alojamento, nomeadamente os que
decorram de:

a)Incêndio ou explosão com origem no estabelecimento de alojamento local ou a que o segurado, ou pessoa por quem
seja civilmente responsável, dê causa no desempenho de trabalhos ou na prestação de serviços no âmbito da atividade
de prestação de serviços de alojamento;

b)Funcionamento do estabelecimento de alojamento local, respetivas instalações, equipamentos, decorações interiores
ou exteriores, placas ou outros objetos de identificação ou  publicidade, desde que afetos ao referido estabelecimento;

c)Intoxicação alimentar causada por alimentos servidos no estabelecimento de alojamento local não ficando
garantidos os danos decorrentes de predisposição patológica ou alergia alimentar.

Artigo 2.º - Âmbito Territorial e Temporal  

1.O presente contrato apenas produz efeitos em relação a eventos ocorridos nas instalações onde
se localiza o estabelecimento de alojamento local  identificado nas Condições Particulares.  

2.O presente contrato cobre a responsabilidade civil por eventos geradores de responsabilidade
civil ocorridos durante a vigência do contrato, desde que reclamados até ao prazo máximo de 12
meses após a cessação do contrato.  

Artigo 3.º - Exclusões

O presente contrato não garante:  

a)Danos causados a quaisquer pessoas cuja responsabilidade esteja garantida pelo contrato, bem
como ao seu cônjuge ou pessoa abrangida pelo regime da união de facto, ascendentes e
descendentes, adotados, tutelados ou pessoas que com elas  coabitem ou vivam a seu cargo; 

b)Danos causados aos sócios, administradores, gerentes e legais representantes da pessoa
coletiva cuja responsabilidade se garante ou às pessoas com aqueles relacionadas nos termos da
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CLÁUSULAS ANEXAS
alínea anterior;  

c)Danos causados às sociedades que possam considerar-se como controladas, controladoras ou,
de qualquer forma, participadas nos termos da lei, bom como os respetivos administradores e
gerentes, quando o segurado seja uma  pessoa coletiva; 

d)Danos causados aos empregados, assalariados ou mandatários do segurado, quando ao serviço
deste e desde que tais danos resultem de acidente enquadrável na legislação de acidentes de
trabalho ou de doenças  profissionais;  

e)Responsabilidades que, nos termos da legislação em vigor, devam ser abrangidas por outro
seguro ou garantia  obrigatório;  

f)Reclamações baseadas em responsabilidade do segurado resultante de acordo ou contrato
particular, na medida em que a mesma exceda a responsabilidade a que o segurado estaria
obrigado na ausência de tal acordo ou contrato; 

g)Reclamações decorrentes da interrupção, impossibilidade de efetivação, cancelamento ou
adiamento da estada e  reclamações por lucros cessantes;  

h)Pagamentos devidos a título de responsabilidade criminal,  contraordenacional ou disciplinar;  

i)Danos imputáveis ao próprio lesado, na medida dessa  imputação;  

j)Reclamações por furto ou roubo quando não tenha sido efetuada a participação às autoridades
policiais  competentes;   

k)Danos decorrentes de guerra, declarada ou não, invasão, ato de inimigo estrangeiro,
hostilidades ou operações bélicas, guerra civil, motim, insurreição, levantamento militar ou ato do
poder militar legítimo ou usurpado, de confiscação, requisição, destruição ou ordem de governo,
de direito ou de facto, ou de qualquer autoridade instituída, atos de terrorismo, atos de
sabotagem, pirataria aérea,  greves, tumulto ou lock-out ou de atos de vandalismo; 

l)Danos originados por motivos de força maior - considerando-se como tal forças inevitáveis da
natureza independentes de intervenção humana - nomeadamente os associados a fenómenos
sísmicos, tempestades, inundações, ciclones, tornados, furacões e outros fenómenos naturais de
natureza catastrófica; 

m)Danos decorrentes, direta ou indiretamente, de explosão, libertação de calor ou radiação,
provenientes de desintegração ou fusão de átomos, aceleração artificial de partículas ou
radioatividade, bem como os resultantes de  exposição a campos eletromagnéticos; 

n)Responsabilidade por danos causados ao ambiente, ao ecossistema e à biodiversidade, nos
termos definidos na Diretiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de abril
de 2004 e no respetivo diploma nacional, e demais legislação aplicável que estiver em vigor e que
tenha procedido à transposição da legislação  comunitária; 
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CLÁUSULAS ANEXAS
o)Danos decorrentes de Asbestosis ou de qualquer outra doença devida ao fabrico, elaboração,
transformação,  montagem, venda ou uso de amianto ou de produtos que o  contenham. 

Artigo 4.º - Direito de Regresso da  MAPFRE

1.Satisfeita a indemnização, a MAPFRE tem direito de regresso, relativamente à quantia
despendida, contra o tomador do seguro ou o segurado, por: 

a)Atos ou omissões dolosas respetivas, ou de pessoas por quem o tomador do seguro ou o
segurado seja civilmente  responsável;   

b)Atos ou omissões respetivas ou de pessoas por quem o tomador do seguro ou o segurado seja
civilmente responsável, quando praticados em estado de demência ou sob a influência do álcool
e/ou sob a influência de estupefacientes ou outras drogas ou produtos tóxicos fora da prescrição
médica; 

c)Danos decorrentes de infração a leis, regulamentos e normas técnicas ou de segurança
aplicáveis à atividade ou  aos equipamentos utilizados; 

d)Danos decorrentes de trabalhos de ampliação, alteração ou reparação das instalações do
segurado que ultrapassem a  manutenção ou conservação das instalações. 

2.A MAPFRE tem direito de regresso contra o tomador do seguro ou o segurado que tenha lesado
dolosamente a MAPFRE  após o sinistro. 

Artigo 5.º - Sub-rogação pela MAPFRE

1.A MAPFRE, tendo pago a indemnização, fica sub-rogada, na medida do montante pago, nos direitos do segurado ou
do  lesado, contra terceiro também responsável pela reparação  do facto danoso, na medida da responsabilidade deste.

2.O segurado responde, até ao limite da indemnização paga pela MAPFRE, por ato ou omissão que prejudique o direito
previsto no número anterior.

3.A sub-rogação parcial não prejudica o direito do segurado relativo à parcela do risco não coberto, quando concorra
com a MAPFRE contra o terceiro responsável.

4. O disposto no n.º1 não é aplicável:

a)Contra o segurado, se este responde pelo terceiro  responsável, nos termos da lei;

b)Contra o cônjuge, pessoa que viva em união de facto, ascendentes e descendentes, adotados, tutelados, do
segurado ou pessoas que com ele coabitem ou vivam a seu cargo, salvo se a responsabilidade daqueles for dolosa ou
se encontrar coberta, ela própria, por contrato de seguro  ou outra garantia equivalente.

Artigo 6.º - Caducidade do seguro

O presente contrato caduca automaticamente na data em que ocorra a cessação da exploração do
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CLÁUSULAS ANEXAS
estabelecimento, sendo neste caso, o estorno de prémio processado, salvo convenção em
contrário, pro rata temporis (proporcionalmente ao período de tempo não decorrido), nos termos
legais, para o que o tomador do seguro comunica a situação à MAPFRE.

CX643 - Franquia Dinâmica

1.Em caso de sinistro garantido pela apólice serão aplicadas as seguintes franquias por sinistro e
lesado: 

- No primeiro sinistro não será aplicada franquia. 

- No segundo sinistro será aplicada uma franquia de 10% do valor da indemnização com um valor
mínimo de 500 Euros. 

- Nos sinistros seguintes será aplicada a franquia de 10% do valor da indemnização com um valor
mínimo que será determinado pela multiplicação de 500 Euros pelo número de sinistros ocorridos
na apólice incluindo o sinistro em  curso (não considerando o 1.º  sinistro).

2.Sempre que não ocorra qualquer sinistro numa anuidade, o valor mínimo da franquia será reduzido em 500 Euros na
data da prorrogação do contrato. No caso de sucessivas anuidades sem sinistros o valor mínimo da franquia será
sempre  reduzido até atingir o regime estabelecido para o primeiro  sinistro (sem franquia).

CX995 - Cláusula de Exclusão e Limitação de  Sanções

A MAPFRE não dará cobertura nem será responsável por pagamentos ou compensações de
qualquer espécie que possam expô-la a qualquer sanção, proibição ou restrição ao abrigo de
resoluções das Nações Unidas ou a sanções comerciais ou económicas, leis ou regulamentos da
União Europeia, Reino Unido ou Estados Unidos da América.
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DECLARAÇÕES
O formulário de contratação da apólice foi preenchido pelo e/ou na presença do tomador do seguro e recolhe as respostas dadas às
questões do questionário, declarando o tomador ter lido o conteúdo das presentes condições antes de as assinar, que estas
correspondem fielmente às respostas que declarou, sabendo que a não declaração de todas as circunstâncias que conheça e
que razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do risco pela MAPFRE, podem acarretar a perda parcial ou
total dos direitos resultantes do seguro.

O tomador declara que tomou conhecimento de todas as informações a que se referem os artigos 18º a 21º do Decreto-Lei nº
72/2008, de 16 de Abril, que constam das Informações Pré-contratuais, que lhe foram entregues e confirma que lhe foram prestados
todos os esclarecimentos de que necessita para a compreensão do contrato, nomeadamente, sobre as garantias e exclusões, sobre
cujo âmbito e conteúdo se considera esclarecido.

Declara também que dá o seu acordo a que as Condições Gerais e cláusulas anexas aplicáveis ao contrato lhe sejam entregues no
sítio da internet indicado nas Condições Particulares e que foi informado que, em caso de impossibilidade de acesso, pode solicitar à
MAPFRE a entrega das Condições Gerais noutro suporte.
Caso tenha aderido à entrega da documentação da apólice por via eletrónica, declara que tomou conhecimento e aceita as
respetivas condições de adesão.
Declara ainda que _____(1) autoriza a consulta e a utilização dos dados pessoais disponibilizados, sob regime de absoluta
confidencialidade, às entidades que integram o sistema MAPFRE, desde que compatível com a finalidade de recolha dos mesmos,
designadamente para envio de futuras campanhas de marketing, de publicidade e de informação sobre produtos e serviços das
mesmas, através do seu serviço de atendimento a clientes. O tomador reserva-se o direito de conhecer, retificar e, inclusivé, eliminar
os dados que se encontram em poder do referido serviço em qualquer momento.
(1) Escrever "não" no caso de não dar consentimento.

Autoriza ainda a MAPFRE a proceder à recolha de dados pessoais complementares junto de organismos públicos, empresas
especializadas e outras unidades económicas, tendo em vista a confirmação ou complemento dos elementos recolhidos, necessários
à gestão da relação contratual, bem como a comunicar tais dados, juntamente com os recolhidos em qualquer participação de sinistro
à MAPFRE ASISTENCIA, S.A. ou qualquer outra empresa ou prestador de serviços de assistência ou de proteção jurídica.
O tomador do seguro declara ter tomado conhecimento do teor das declarações e autorizações constantes destas
condições particulares, inclusive para efeitos de débito em conta, se aderiu a este meio de pagamento, subscrevendo-as
mediante a sua assinatura.

ATENÇÃO: Confirme se respondeu a todas as questões. Se tiver sido outra pessoa a responder, não assine sem confirmar que
todas as respostas são exatas.

_______________________________________________________________________ 
 Assinatura do Tomador (e carimbo se for empresa)

_______________________________________________________________________ 
 Assinatura do Mediador
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